
BRANNINSTRUKS KLUBBHUSET:          

 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: BRANN 110- POLITI 112- 
AMBULANSE- 113 
Brannvernleder:  Nina Granerud Fjeld tlf. 979 66 357. 
Øvrig brannvern: Trond Bjørkelund tlf. 924 12 231 -Sven Lindahl tlf. 
938 72 255 
 
1.BRANNALARMER 
Det er tradisjonell brannalarm på bygget med sirenevarsling og direkte varsling til 
brannvesenet. 
 
2. RØMNINGSVEIER 

 

Rømningsveiene er 
markert med grønne skilt 
og piler, følg pilene. Hver 
og en må gjøre seg kjent 
med de forskjellige 
rømningsveiene. 

Rømningsdørene i 2 etasje samt i sal og trapp har 
dobbelte handtak, disse dørene åpnes med et lett 
handtrykk på øverste dørhandtak selv om de skulle være 
låst. 
 

   

Hovedinngangsdør i 1 etasje samt dører inn til korridorer 
i kjeller er utstyrt med adgangskontroll (nøkkelbrikke) 
Disse dørene vil normalt være opplåst under bruk av 
lokalet men åpnes uansett automatisk ved en 
brannalarm. Dersom døren ved teknisk svikt ikke åpnes 
ved brannalarm, kan døren åpnes ved å benytte manuell 
døråpner som er de grønne boksene som er plassert på 
veggen ved siden av disse dørene. 
Hvis strøm skulle bortfalle vil brannalarmanlegg, 
branntavle dørautomatikk samt nød og ledelys uansett 
virke på batteri.   
 

3. SAMLINGSPLASSER 
Samlingsplass ved brann i Klubbhuset er foran hovedinngang på Søndrehallen.  
 
4. BRANNSLUKKEUTSTYR 
Alle må gjøre seg kjent med hvor det finnes brannslukningsapparater/ brannslanger og 
vite hvordan disse brukes. Plassering av brannslukkerutstyr er markert med skilter. 
 

5. MANUELLE BRANNVARSLERE 



 

Dersom det bryter ut brann og alarmen ikke utløses må 
man løse ut med de manuelle brannvarslerne dersom 
man ikke umiddelbart klarer å slukke brannen. Manuelle 
brannvarslere varsler også direkte til brannvesenet og er 
plassert ved nød utgangene. Gjør deg kjent med 
plasseringene. Hvis brann varsler blir utløst ved et uhell 
og man er helt sikker på at det ikke er noen brann så ring 
alarmsentralen på tlf. 67 97 81 40 og avbryt utrykningen, 
varsle brannvernet umiddelbart etter. 
 

6. PROSEDYRE VED BRANNALARM 
Hvis brannalarmen utløses må alle forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte 
på angitt samlingsplass. Ansvarlig leier/ bruker sjekker branntavlen og/ eller kontakter 
brannvernet som kontrollerer branntavlen som er plassert ved hovedinngangen for 
orientering om hvilken alarm som er utløst. Slukk brannen hvis det er forsvarlig. 
Ansvarlig for kontroll informerer alarmsentralen ved eventuell falsk alarm/ slukking av 
brann og tilbakestiller alarmen og gir beskjed om/ og når det eventuelt er klart for å gå 
inn igjen i bygningen.  


